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ΘΕΜΑ:              «Άρση του περιορισµού θήρας» 
 
ΣΧΕΤ:       Η Ερώτηση  3325/13-11-2018 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. 
∆ηµοσχάκης, για τα θέµατα της αρµοδιότητάς µας, σας πληροφορούµε τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε τον ν. 3877/2010 (Α΄160) «Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης της 
αγροτικής δραστηριότητας» στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται συγκεκριµένοι 
φυσικοί κίνδυνοι που µπορεί να προκαλέσουν άµεσες ζηµιές στη φυτική παραγωγή 
και ειδικότερα: α) ο παγετός, β) το χαλάζι, γ) η ανεµοθύελλα, δ) η πληµµύρα, ε) ο 
καύσωνας και η ηλιακή ακτινοβολία, στ) το χιόνι, ζ) οι υπερβολικές ή άκαιρες 
βροχοπτώσεις, η) οι κίνδυνοι από τη θάλασσα, καθώς, επίσης, οι ζηµιές από 
αρκούδα, οι ζηµιές από αγριογούρουνα στις περιοχές όπου προστατεύονται από τη 
συνθήκη RAMSAR, καθώς και οι ζηµιές που προκαλούνται από άγρια κουνέλια στη 
φυτική παραγωγή της νήσου Λήµνου. Σε εφαρµογή των διατάξεων του 
προαναφερθέντος νόµου, εκδόθηκε ο «Κανονισµός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής 
για τον ΕΛ.Γ.Α.», όπως ισχύει σήµερα.  
 
Ως εκ τούτου, από τις ζηµιές οι οποίες προξενούνται στις καλλιέργειες από άγρια ζώα, 
καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. και αποζηµιώνονται µόνον αυτές που 
προξενούνται από την αρκούδα. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι, όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία του Υποκαταστήµατος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης, οι ζηµιές που 
προξενούνται από την αρκούδα στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου, είναι 
περιορισµένες και αφορούν, κυρίως, ζωικό κεφάλαιο. Για τις εν λόγω ζηµιές ο ΕΛ.Γ.Α. 
έχει προβεί στις σχετικές εκτιµήσεις, ενώ έχουν καταβληθεί και τα αντίστοιχα ποσά 
στους δικαιούχους ασφαλιστικά ενήµερους κτηνοτρόφους. 
 
Όσον αφορά στις ζηµιές που προξενούνται από επιδροµές αγριογούρουνων σε 
καλλιέργειες περιοχών που προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR, σηµειώνεται 
ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι ζηµιές αυτές καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α., 
σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής. Η ανωτέρω 
συνθήκη σκοπό έχει την προστασία ορισµένων περιοχών του οικοσυστήµατος 
(υδροβιότοποι) λόγω της σπανιότητας ειδών (χλωρίδας και πανίδας) και της αποφυγής 
εξάλειψής τους από το οικοσύστηµα. 
 

Σελίδες απάντησης: 3 

Σελίδες συνηµµένων: 

Σύνολο σελίδων:  
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Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, οι περιοχές που γεωγραφικά βρίσκονται δίπλα στο ∆έλτα 
του ποταµού Έβρου, προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR. Συνεπώς, οι ζηµιές 
που προξενούνται στις καλλιέργειες των περιοχών αυτών από επιδροµές αγριόχοιρων, 
καλύπτονται από τον ΕΛΓ.Α. και αποζηµιώνονται κανονικά. Ωστόσο, µέχρι στιγµής, 
δεν έχουν υποβληθεί στον ΕΛ.Γ.Α. από τους παραγωγούς αιτήµατα για ζηµιές από 
αγριογούρουνα σε καλλιέργειες των εν λόγω περιοχών.  
 
Όλες οι άλλες περιοχές που αναφέρονται στην Ερώτηση, όπως οι παρέβριες περιοχές, 
καθώς και οι ηµιορεινές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Έβρου που 
βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, δεν προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR 
και, ως εκ τούτου, οι τυχόν ζηµιές που προξενούνται σε καλλιέργειες των περιοχών 
αυτών από επιδροµές αγριογούρουνων, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον 
ΕΛ.Γ.Α. 
 
Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι οι εµπλεκόµενοι φορείς (Υπουργείο Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων) βρίσκονται σε 
συνεργασία για την αντιµετώπιση του φαινοµένου των καταστροφών που προξενούνται 
σε ζωικό κεφάλαιο και φυτική παραγωγή από τα άγρια ζώα (συµπεριλαµβάνεται και 
το αγριογούρουνο εκτός συνθήκης RAMSAR) τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε 
επίπεδο αποζηµιώσεων.  
 
Πρέπει να τονιστεί ότι οι σύγχρονες ανάγκες, η κλιµατική αλλαγή που συντελείται, 
αλλά και οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, καταστούν 
επιβεβληµένη την αναµόρφωση του παρόντος γεωργοασφαλιστικού συστήµατος, το 
οποίο πρέπει να υπακούει και να αντιστοιχεί σε ένα πλαίσιο αρχών µε 
συγκεκριµένους στόχους, επιδιώκοντας τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται 
στον αγρότη και λαµβάνοντας υπόψη παράλληλα και τις αλλαγές στις 
κλιµατολογικές συνθήκες. 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο ν. 3877/2010 (σύστηµα αγροτικής ασφάλισης) 
προβλέπει την ένταξη νέων κινδύνων στους Κανονισµούς του ΕΛ.Γ.Α. Συγκεκριµένα, 
σηµειώνεται ότι, εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛ.Γ.Α., η οποία 
παραµένει ως έχει, έχει θεσπιστεί η πρόσθετη ασφάλιση (ν. 3877/2010) για όσους 
επιθυµούν αυξηµένη προστασία, καθώς και η προαιρετική ασφάλιση για κινδύνους 
που δεν περιλαµβάνονται στους υποχρεωτικά ασφαλιζόµενους κινδύνους του 
ΕΛ.Γ.Α. 
 
Πληροφοριακά αναφέρεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α., στο πλαίσιο αλλαγής του Κανονισµού του, 
έχει δώσει τη δυνατότητα, µέσω της ιστοσελίδας του, να κατατεθούν προτάσεις επί 
του υπάρχοντος Κανονισµού από παραγωγούς, φορείς, οµάδες και συνεταιρισµούς, 
προκειµένου να ληφθούν υπόψη, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία που θα προκύψουν 
από τη νέα αναλογιστική µελέτη, µε σκοπό την ένταξη νέων κινδύνων στην 
ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α., υλοποιώντας ένα µόνιµο αίτηµα του αγροτικού 
κόσµου. Η εν λόγω διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Μετά την ολοκλήρωση των 
επιµέρους διαδικασιών, θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αλλαγές. 
 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ 
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